
60 GUIA
SEGRE 

Diumenge, 16 de juny del 2019

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DissABTes i DiuMenges. De 12.00 A 
14.00 h.

Portes obertes al Dipòsit del Pla 
de l’Aigua.

entrada lliure.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

Teatre Municipal de Balaguer.

BALAGUER
Teatre Municipal. C. Àngel guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252.  
www.balaguer.cat

progrAMACió per DeTerMinAr

TÀRREGA
parc de sant eloi-Dipòsits.

DissABTe, 22 De juny. 22.30 h.

Públic! Cicle d’Arts de Carrer de 
Tàrrega i Pobles del Municipi: la 
Cia. emilia gargot presenta ZH o 36 
milions d’anys a 120 km/h. especta-
cle sense text amb música i interpre-
tació. gratuït.

Cia. Emilia Gargot, a Tàrrega.

DiuMenge, 16 De juny. 19.00 h.

Des del fons del COR. jordi Cas-
tellà, piano. Txe Arana, rapsoda. 
Cor de Cambra Auditori enric 
granados. preus: 13 €, red. 11 €

DiMArTs, 25 De juny. 18.00 h.

Vine a tocar el piano a la plaça 
Ricard Viñes! Amb motiu del 
ricard Viñes piano Kids & youth.

Dijous, 27 De juny. 20.00 h.

Concert inaugural del 2n Ri-
card Viñes Piano Kids & Youth.
Dmitro Txoni, piano. preu: 5 €

TERRATS EN CULTURA
973 279356. teatreescorxador.com

DissABTe, 29 De juny. 20.30 h.

COOPERATIVA SANUI FRUITS.
Ocaña, reina de les Rambles. Amb  
joan Vázquez. 12 €
DiuMenge, 30 De juny. 20.30 h.

PARC AMBIENTAL SERRA LLARGA.
Las Glorias Cabaret. 12 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com

PLAÇA ESTEVE CUITO
DiVenDres, 28 De juny. 22.00 h.

Tosca.

Cicle Liceu a la Fresca.
gratuït.

Joan Vázquez, a Sanui Fruits.

El pianista Dmitro Txoni.

‘Des del fons del COR’, diumenge, dia 16, a l’Auditori.

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida. pl. josep prenafeta, s/n. 25004. Tel. 973 700 639. www.auditorienricgranados.cat

JUAN FERRER

Interpretació dels somnis

críticadecine

Pel·lícula que alterna dife-
rents aspectes que s’en-
trellacen entre si perquè 

estan tots units a un sol indi-
vidu, un jove que es trasllada 
d’una casa al llac d’un indret 
de províncies a una Viena a 
les portes del nazisme, a una 
Àustria més col·laboracionis-
ta que envaïda, i on treba-
llarà com a aprenent en un 
estanc.

Nikolaus Leytner, des de 
la pulcritud, fuig de mostrar 
en profunditat un temps de 
canvis i passeja la càmera en-
tre la ciutadania, en el canvi 
de la diversió innocent pel 
temor, intercalant personat-
ges que es posicionen a un o 
un altre costat de la situació, 
i desenvolupant una histò-
ria d’aprenentatge juvenil, 

d’amors en els mals temps, 
de figura rellevant com Sig-
mund Freud en persona –pa-
per a càrrec del gran Bruno 
Ganz, en un treball pòstum 
que desenvolupa des del can-
sament–, que aconsella el noi 
en el seu despertar de la libi-
do, com també fa l’estanquer 
davant el seu ofici i entorn de 
la condició humana.

Malgrat que El vendedor 

de tabaco ho suggereix tot, 
es queda a la superfície, ho 
emmarca dins d’un estat 
personal, d’aquest enamo-
rament, de l’amistat, de la 
connexió epistolar amb la 
mare, de la presa de consci-
ència amb el que succeeix i 
la rebel·lia entorn de la in-
justícia. Es teixeixen somnis 
i interpretacions, i es conver-

teixen en imatges com també 
mostra el que el jove desitja-
ria fer, i el que en realitat fa. 
Allà hi ha aquest teixit que 
alimenta i intenta enriquir 
una pel·lícula que potser en 
el seu intent d’incloure el pre-
ciosisme d’algunes imatges 
amb moments tràgics plens 
de vilesa, es dissol com el 
fum d’un cigar havà, o com 
l’amor quan es va difuminant 
i perdent per sempre.

EL VENDEDOR DE TABACO

Direcció: nikolaus Leytner.
Intèrprets: simon Morzé, 
Bruno ganz, johannes Krisch.
Cine: screenbox Funatic.

★★★✩✩

❘ BArCeLonA ❘ Pavvla, Lildami, Ca-
tarres, Itaca Band, Luand, Al-
fred i Oques Grasses actuaran 
al Clotilde Fest de Barcelona, 
un cicle de concerts que tindrà 
lloc al jardí del palau Robert en-
tre el 21 de juny i el 19 de juliol 
i que organitza el mateix palau 
al costat de l’Agència Catalana 
de la Joventut amb el suport 
d’iCat i Europa FM. El director 
general de l’Agència, Francesc 

Poch, va apuntar divendres que 
aquest és un festival de “no-
víssima” música catalana amb 
grups que han guanyat concur-
sos de bandes emergents al cos-
tat d’altres grups joves però ja 
consolidats. Les entrades són 
gratuïtes amb reserva prèvia, 
encara que l’aforament és li-
mitat a 999 persones. Pavvla, 
Pupil·les i Lildami inauguraran 
els concerts el dia 21.

pavvla, Lildami, Catarres, Alfred  
i itaca Band, al Clotilde Fest

MÚSICA FESTIVALS

eFe

La jove artista catalana Rosalía al festival O Son do Camiño.

❘ sAnTiAgo De CoMposTeL·LA ❘ La can-
tant catalana Rosalía va brillar 
amb “altura” aquest divendres al 
concert al festival O Son do Ca-
miño, a Monte do Gozo de San-
tiago de Compostel·la. Durant la 
que va ser la seua segona vegada 
a la capital gallega, l’artista va re-
velar que va fer el Camí de Sant 

Jaume sola des de Roncesvalles 
fins a Fisterra durant 33 dies. 
Després de Rosalía, va comen-
çar el grup nord-americà Black 
Eyed Peas, que van actuar fins 
passades les 2.00 h sense la seua 
coneguda vocalista Fergie, que 
va abandonar el grup el 2017 per 
iniciar la seua carrera en solitari.

MÚSICA FESTIVAL

rosalía i Black eyed peas, 
protagonistes a galícia


